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Entrevista 

A'Tower: A torre mais 
cosmopolita das Amoreiras 

O mais recente projecto da Vanguard 
Properties já está em fase de comercialização. 
Localizado num dos pontos mais altos do 
bairro das Amoreiras, pretende ser um símbolo 
da modernidade e da cidade cosmopolita 
que Lisboa é hoje. O investimento ronda 
os 30 milhões de euros 

José Carlos Botelho 
Managing Director 

Vanguard Properties 

"Desde o início olhamos para 
edifícios de escritórios que 
pudessem ser convertidos em 
habitação porque, normalmente, 
têm um pé direito mais alto do que 
um edifício standard de habitação" 

Cidália Lopes  11- 
clopes@construir.pt  

José Cardoso Botelho, managing 
director da Vanguard Proper-

ties falou ao CONSTRUIR sobre o 
conceito do A'Tower, a paixão pela 
promoção de edifícios em altura, 
em particular a reconversão de 
antigos escritórios em habitação e 
como pretende que estes edifícios 
perdurem no tempo como uma 
marca 

O edifício A' Tower está em 
linha com outros projectos vos-
sos...habitação em altura, com 
muita qualidade e escolha crite-
riosa dos locais... 
Nós focamo-nos em sítios que con-
sideramos aprazíveis para viver, o 
que coincide com os projectos em 
torre que queremos desenvolvei; 
seja na rua Castilho, nas Amoreiras 
ou com a Infinity, que são 3 torres, 
um tipo de conceito que nenhum 
outro promotor olhou. 

E porquê a escolha por este 
tipo de projectos? 
Primeiro, porque tem muita pro-
cura. Segundo, a altura tem, em 
geral, uma relação directa com a 
vista. Neste caso concreto, uma 
vista muito interessante sobre Lis-
boa e sobre Monsanto. Já o Casti-
lho 203, com o Parque Eduardo 
VII e o Tejo, e a Infinity com Mon-
santo também. São vistas muito 
urbanas porque quem trabalha 
usufrui da vista, sobretudo à 
noite, e uma vista de luzes é muito 
interessante, nomeadamente em 
locais que sejam menos turísticos 
como, por exemplo, na Baixa ou 
no Chiado. 
Estas zonas acarretam, e vão con-
tinuar a acarretar, um maior vo- 

lume de turistas e de comércio, o 
que é normal, mas para vivei; pes-
soalmente, não são as zonas ade-
quadas. Sei que, em 2014 ou 2015, 
muitos franceses tinham como 
morada de prestígio o centro his-
tórico, mas acho que muitos já re-
pensaram essa localização ou 
colocaram as casas à venda. Ou-
tros terão mesmo colocado no 
mercado do aluguer. Além de que, 
se queremos atrair jovens em idade 
útil e com famílias, é também 
muito importante que existam 
infra-estruturas como escolas, ser-
viços, lazer, o que dificilmente se 
encontra no centro histórico, à ex-
cepção, lá está, de comercio e res-
tauração. 
No caso do A'Tower, perto do edifí-
cio existe de tudo, com acessibili-
dades fantásticas, como o Liceu 
Francês, que tem atraído muitos 
franceses. Quando tivermos o pro-
jecto que o Novo Banco pretende 
avançar, aquele bairro vai ficar 
ainda mais consolidado. Portanto, 
eu acredito muito nas Amoreiras, é 
muito estratégico. 

E porquê a escolha de edifí-
cios de escritórios? 
Desde o início olhamos para edi-
fícios de escritórios que pudessem 
ser convertidos em habitação por-
que, normalmente, têm um pé di-
reito mais alto do que um edifício 
standard de habitação. Tanto este 
como o da Rua Castilho eram edi-
fícios de escritórios que estamos 
a renovar. Neste caso em con-
creto, não vamos alterar volume-
irias. O edifício vai ficar-
exactamente como está. Vamos 
apenas fazer um reforço das es-
truturas e vamos 'descascar' o edi-
fício todo ao nível das fac hadas e 
dos interiores. 
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Quantos apartamentos vai ter 
a A'Tower? 
A A'Tower vai ter um total de 34 
apartamentos, com áreas desde 40 
m2 a mais de 300 m2, sendo que 
um dos pisos tem apenas um apar-
tamento e todos os restantes terão 
três por piso. Até ao 7° piso, os 
apartamentos têm uma dimensão 
maior, mas a partir dai já são mais 
pequenos. Depois voltamos a apos-
tar, à semelhança do que já acon-
tece no Castilho 203, num último 
piso exclusivo, com uma vista ex-
traordinária. 

Quais os valores de comercia-
lização? 
Vamos ter valores que oscilam 
entre os 500 mil e os 4 milhões de 
euros, dependendo da dimensão 
do apartamento e da localização. 
Temos os Citiflats e os Skyflats, 
com vista absolutamente estron-
dosa, em particular o do último 
piso. 

Qual o montante de investi- 
mento? 
Ronda os 30 milhões de euros. 

Para quem se direcciona o 
A'Tower? 
Tanto para famílias que querem 
viver em edifícios modernos, com 
o conforto do século XXI, mas 
também para executivos, pessoas 
sem filhos, bem sucedidas, que  

queiram viver em boas localizações 
da cidade. Ainda há pouco li um ar-
tigo que referia que, cada vez mais, 
os residentes estrangeiros já não 
vêm por via do Golden Visa, nem 
do estatuto de residente não habi-
tual, mas são pessoas que querem  

viver e investir em Portugal e isso, 
para nós, é muito importante. 

Acha que existe unia alteração 
do paradigma de quem está, ac-
tualmente, a residir em Lisboa? 
Sim, nota-se neste momento que 
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são residentes muitos dispersos em 
termos de nacionalidades. Há uma 
multiculturiedade que torna Lis-
boa uma cidade muito mais inte-
ressante e que a torna muito mais 
atractiva. O Golden Visa deu um 
passo muito importante para colo-
car Portugal no mapa, mas hoje já 
não é o factor principal, em detri-
mento do Residente Não Habitual. 
Aliás, o mais recente estudo da 
PwC / ULI coloca Lisboa como a ci-
dade n°1, mas se fosse ao Mipim, 
em 2014, ninguém falava de Lis-
boa, nem de Portugal. Numa lista 
de 100 cidades talvez Lisboa apa-
recesse aí em 50°. Já em 2017 tal-
vez no top 10 e em 2018 já aparecia 
sempre no top 10 ou top 3. 

O que torna então Lisboa (ou 
Portugal) uma cidade tão atrac-
tiva? 
Lisboa é uma cidade muito atrac-
tiva por um conjunto de factores 
que não são fáceis de replicar. As 
pessoas são muito acolhedoras, o 
que não é, de facto, uma caracte-
rística muito comum noutras cida-
des europeias. O clima, a 
gastronomia, ou mesmo as infraes-
truturas, à excepção, talvez, do 
aeroporto que está realmente so-
brecarregado. O clima é, talvez, um 
dos factores que mais pesa, por 
exemplo, para os novos residentes 
ligados à`área da tecnologia. 
Começa também a entrar em fun-
ções toda uma nova geração, toda 
uma nova classe empresarial muito 
mais qualificada. Esse era, aliás, um 
dos grandes problemas das nossas 
empresas - a falta de qualificação 
dos nossos empresários. Mais de 
70% não tinham sequer estudos. E 
esse paradigma está a mudar um 
pouco em todos os sectores e isso é 
muito importante. Lisboa está, neste 
momento, a ter um fluxo muito im-
portante de pessoas muito qualifica-
das. Investimentos como a SBE da 
Nova são de uma grande importân-
cia estratégica, por exemplo. 
Além disso, claro, a segurança é 
também um aspecto fundamental 
e que tem um peso enorme. 

E possíveis compradores? 
Quem é que vos tem procurado 
mais? 
A primeira reserva é portuguesa, já 
com contrato de Promessa de 
Compra e Venda e um outro, tam-
bém português, que já manifestou 
interesse. Portanto, acredito que o 
mercado português vai ter um peso 
importante neste edifício, assim 
como o francês pela localização e 
proximidade ao Liceu Francês. 
Acredito também que o mercado 
brasileiro vai ser um dos principais  

compradores que, cada vez mais, 
vem para Portugal para viver: 

O que atrai mais o mercado 
brasileiro? 
Em primeiro lugar a segurança. E 
mesmo com as recentes alterações 
políticas, não me parece que vá 
haver uma alteração significativa 
nos próximos tempos neste campo. 
Por isso, acredito que o número de 
brasileiros em Portugal vai conti-
nuar a aumentar. Segundo, este 
tipo de imóveis é muito procurado 
porque é similar ao tipo de condo-
mínios a que estão habituados no 
Brasil, onde se torna mais perigoso 
usufruir dos espaços comuns. 

Neste tipo de imóveis, conseguem 
residir e, ao mesmo tempo, usu-
fruírem de uma série de valências 
que lhes dá não só o conforto mas, 
também, a segurança que preten-
dem. É o tipo de edifício que existe 
muito em São Paulo. 
No fundo, pretende-se associar o 
nome NTower a um estilo de vida... 
Esta torre em concreto é muito cos-
mopolita. Nós comprámos o edifí-
cio ao Banif e rapidamente vimos 
potencial para o converter num 
conceito muito cosmopolita, ti-
rando partido da vista fantástica. 
Daí que o objectivo tenha sido criar 
um edifício muito transparente e 
com grande varandas, o que curio- 

samente existe pouco em Lisboa. 
Aqui, tentamos fazer umas varan-
das muito amplas e com grandes 
superfícies vidradas, justamente 
para ter muita luz e para que a 
vista urbana seja uma mais valia. 
Fizemos uma piscina comum no úl-
timo andar. Parece-me que talvez 
seja mesmo o único edifício em Lis-
boa com esta característica. No Cas-
tilho 203 também vamos ter uma 
piscina comum mas é no 8° andar, já 
que a do último é privada. No caso 
da A'Tower também serão duas pis-
cinas: uma no 1° piso e no último, 
como já referi. E depois no Infmity a 
mesma coisa, nesse caso, no 12°, 
que vai ser realmente surpreendente 
com um formato boomerang. Tudo 
isto são coisas que normalmente 
não existem em Portugal e como tal 
tem que se valorizado quando se 
fala de metros quadrados. 

Como surgiu a possibilidade 
de trabalhar com o gabinete Sa-
raiva + Associados? 
Este foi talvez o primeiro projecto 
do Miguel Saraiva connosco. Antes 
tínhamos trabalhado com a ARX. 
Quando falámos com o Miguel (Sa-
raiva) sobre o conceito do projecto, 
ele conseguiu apresentar uma pro-
posta muito atractiva e ao encon-
tro do que pretendíamos - o 
conceito Urban Feel - tirando par-
tido das vistas. Mas não só. Há 
também um grande cuidado ao 
nível das zonas comuns, com todos 
os espaços decorados. 

Falou que pretendem, com os 
vossos projectos, deixar uma 
marca. De que forma? 
Efectivamente, queremos que este 
edifício seja mais do que uma torre 
de apartamentos. Queremos que as 
pessoas a identifiquem como a g 
Tower como uma marca. E neste 
sentido, lançamos um concurso 
para uma instalação artística numa 
empena cega para o qual convida-
mos cinco artistas plásticos para 
apresentarem as suas propostas. 
No fundo é uma oferta nossa à ci-
dade, porque é a cidade a vai ver e 
não as pessoas quando estão no in-
terior do edifício. 

Como é que surgiu essa ideia? 
Achamos que é uma responsabili-
dade nossa não só reabilitarmos, 
mas tornarmos os edifícios mais 
atractivos, como uma peça de arte, 
icónica. É um elemento que pre-
tendemos colocar em todos os nos-
sos imoveis. Já que são edifícios 
marcantes pela sua altura quere-
mos que sejam uma imagem da 
Vanguard Properties e que seja per-
petuada por muito tempo. ■ 
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